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در این مستند ،نحوه ی ثبت درخواست جوجه ریزی در سامانه ،نحوه محاسبه فرمول فواصل جوجه ریزی و
پرینت مجوز ارائه شده است.

ثبت درخواست جوجه ریزی
بعد از تایید واحد پرورش بوقلمون گوشتی ،کاربر می تواند درخواست جوجه ریزی خود را ثبت نماید.
برای ثبت درخواست جوجه ریزی کاربر می بایست بر روی گزینه "درخواست جوجه ریزی" مطابق شکل زیر
در میز کار داشبورد واحد کلیک نماید.

بعد از انتخاب گزینه درخواست جوجه ریزی ،صفحه ی درخواست جوجه ریزی واحدهای پرورش
بوقلمون گوشتی نمایش داده می شود.
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مواردی که باید تکمیل شود :
 نحوه ی فعالیت واحد ،از یکی از دو مورد مالک یا مستاجر انتخاب می شود. تاریخ پیش بینی جوجه ریزی (تاریخ موردنیاز برای جوجه ریزی)  :این تاریخ انتخابی است .اما بایدتوجه داشت که در نوبت های بعدی جوجه ریزی ،این تاریخ باید الزاماً بزرگتر یا مساوی تاریخ
محاسباتی سیستم باشد.
تاریخ محاسباتی بر مبنای فرمولی جهت کنترل فواصل جوجه ریزی که در کمیته فنی سامانه
مصوب می گردد ،محاسبه خواهد شد.
نکته :تاریخ پیش بینی جوجه ریزی قابل ویرایش (اصالح) نمی باشد.
 تعداد جوجه درخواستی  :این تعداد باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت پروانه بهره برداری باشد.توجه:
در انتها کاربر می بایست تعهد دهد که پس از پایان دوره ،اطالعات مورد نیاز سامانه را برای تایید جوجه
ریزی بعدی ،به موقع ثبت نماید .برای این کار باید گزینه ای را که در شکل زیر نمایش داده شده است ،تیک
بزند.

پس از پرکردن اطالعات مورد نیاز ،کاربر می بایست دکمه ی " تایید و پرداخت " را کلیک نماید.
عملیات پرداخت از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی انجام می شود.
دقت داشته باشید که در صفحه ی پرداخت به هیچ وجه از کلید  Backمرورگر استفاده نکنید .در صورتی
که به هر دلیلی عملیات پرداخت با موفقیت انجام نشود ،درخواست به طور موقت برای شما صادر می شود.
برای درخواست موقت در صفحه میز کار (داشبورد واحد) دو امکان وجود دارد.

 )1لغو درخواست
 )2پرداخت و صدور مجوز
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در صورتی که عملیات پرداخت با موفقیت انجام پذیرد ،صفحه ای همانند صفحه ی زیر نمایش داده می
شود :

با کلیک کردن بر روی دکمه ی "داشبورد واحد" در زیر باکس شکل پایین ،وارد صفحه ی داشبورد
شده و از آنجا می توان مجوز را پرینت نمود.
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دریافت مجوز
پس از عملیات پرداخت موفق ،مجوز صادر گردیده و کاربر می تواند مجوز را پرینت کند .برای این کار
می توان با کلیک بر روی گزینه پرینت مجوز در صفحه ی داشبورد(مطابق شکل) ،مجوز را چاپ نمود.

نمونه ای از پرینت مجوز ها

پس از اخذ مجوز ،می بایست مراحل گرفتن مجوز بهداشتی از دامپزشکی و هماهنگی های الزم با واحد مادر بوقلمون جهت
انجام عملیات جوجه ریزی انجام پذیرد.
مراحل بعد از جوجه ریزی در مستند های بعدی با جزئیات توضیح داده خواهد شد.
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